
تنه مثبته پناغو
د امریکا په متحده ایاالتو کې د افغانانو لپاره  

تنې په اړه د پناغو
ئ ه ترالسه ک پرېک

 
 

 تاسو به د USCIS لخوا د
تنې په اړه خپلې پناه غو

ه یا تصمیم وروست پرېک

ئ. ترالسه ک

تنې که چیرې د پناه غو
افسر په دې باور نه وي

تنې چې تاسو د پناه غو

وړ یاست، دوی ممکن د
انکار کولو ارادې خبرتیا

ي. (NOID) صادر ک
NOID تاسو ته دا فرصت
درکوي چې ستاسو د

قضیې د پیاوړتیا لپاره

اضافي معلومات وړاندې

ئ مخکې له دې چې ک

ه وشي. وروست پریک

 
 تاسو کولی شئ د خپلې
والی دلته رن دوسیې 

ارئ:  و

egov.uscis.gov/case
status

 

ام  ام 1   2

حقوقي مرسته

ئ پیدا ک
 

تنه دا په کلکه سپار
ي چې تاسو یو کی

وکیل یا د DOJ لخوا

منل شوی استازی

ومومئ چې تاسو

تنه سره د پناه غو
کولو کې مرسته

ي. وک

 
تنه یوه پناه غو

پېچلې او ستونزمنه

بهیر ده ، او دا خورا
مهمه ده چې تاسو د

وړ حقوقی مرستې

و ه کې شئ تر په ل
تنې د د پناه غو

خه ردولو له خطر 

مخنیوی وشي .

ام  4

د پوست یا آنالین حساب له الرې دوسیه پرانیزئ
د USCIS *د ډکولو فیس شتون نه لري

ام  3

د مرکې په اړه
خبرتیا ترالسه

ئ ک

تاسو به د مرکې په

اړه د پوست له الرې
یوه داسې خبرتیا

ئ چې په ترالسه ک

هغې کې به د

تنې حضوري پناغو

ه، د مرکې نې

موقعیت او وخت

درج وي.

د پوست یا آنالین
حساب له الرې

ئ دوسیه ترالسه ک

په حضوري ډول

تنې د USCIS د پناغو
افسرسره په حضوري

ئ ون وک مرکه کې 
 

تاسو او بل هر فرعي

ه، متقاضي (لکه 

ول د ماشومان) باید  

تنې USCIS د پناه غو
اکل افسر سره ستاسو د 

شوې مرکې لپاره حاضر

وي.

 
مرکه به دUSCIS  په یوه
ي دفتر کې ترسره ان

شي.

 
ان سره تاسو کولی شئ 

یو معتبر وکیل راولئ.

USCIS به تاسو ته د
تلفون له الرې ترجمان

ه هم ي، که  چمتو ک

تاسو خپله هم کولی شئ

ان سره خپل ترجمان

مرکې ته راولئ.

ام  5

د پوست یا آنالین حساب
له الرې دوسیه پرانیزئ

تنوې فورمه  I-589 ، د پناغو
ه د د G-28 فورمه، د ریکارد وکیل په تو

حاضریدو خبرتیا – که د تطبیق وړ وي 

تنلیک ر/غو کور لې
اسناد و مدارک 

تونکي) اظهارات د متقاضي (غو
دهېواد وضعیت

هویت/ پیژندنه:

ې کاپي د متقاضي د پاسپورت د هرې پا
  I-94  

د سفر یا هویت/ پیژندنې نور اسناد
د اړیکوثبوت:

ون د سند کاپي د فرعي متقاضیانو د زې
د نکاح خط کاپي که موجود وی

د هر متقاضي لپاره د پاسپورت-اندازه 1 قطعه
عکس

لیسي ژباړه چې په نورو ژبو د هر هغه سند ان
لیکل شوی وي

ولو ژباړل شویو اسنادو د ژباړې تصدیق یا د 

سند

انې ولو اسنادو 2 اضافي کاپي  د 

تنې دوسیه پرانیزئ  مثبته پناغو
 

اړین اسناد:

Asylum: Process (Pashto)
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